




 ( مالسلا هیلع  يداه (  ماما  یثیدحلا  ملع  شرگن 

: هدنسیون

ینیما زورون 

: یپاچ رشان 

 ( ان یب  اج ،  یب  لوهجم ( 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ع)  ) يداه ماما  یثیدحلا  ملع  7شرگن 

باتک 7تاصخشم 

يداه ماما  نارود  رد  ثیدح  تیعضو  هب  7یهاگن 

يداه ماما  یثیدحلا  ملع  10شرگن 

يداه ماما  یثیدحلا  ملع  ءارآ  تلق  10للع 

10هراشا

یعامتجا یسایس و  تاقییضت  11اهراشف و 

يداه ماما  نارود  یسایس  11تیعضو 

نایعیش اب  ناشیا  طابترا  عطق  ماما و  سبح  12دیعبت و 

نایولع بوکرس  نایعیش و  هبناج ي  همه  13فیعضت 

عیشت هعماج ي  يرکف  ياه  نارحب  تالکشم و  لح  هب  16مامتها 

16هراشا

یمالک تارظانم  16تاثحابم و 

اه نآ  اب  يدج  هزرابم  موزل  تالغ و  17تیلاعف 

نآ هب  رتشیب  هجوت  موزل  نامز و  ماما  تبیغ  18هلأسم ي 

يداه ماما  تایاور  یبسن  19تلق 

يداه ماما  یثیدحلا  ملع  19يارآ 

19هراشا

يوار 19طیارش 

نیموصعم هب  ثیدح  هضرع ي  هب  توعد  ثیدح و  هب  لمع  20طیارش 

بئارغ زا  22زیهرپ 

ثیدح دقن  طیارش  22تیاعر 

تایاور زا  تشادرب  رد  سایق  زا  23زیهرپ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 39زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com
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ع)  ) يداه ماما  یثیدحلا  ملع  شرگن 

باتک تاصخشم 

ینیما زورون  هدنسیون : 

ینیما زورون  رشان : 

ع)  ) يداه ماما  عوضوم : 

هلاقم تشاددای : 

يداه ماما  نارود  رد  ثیدح  تیعضو  هب  یهاگن 

سپ دش و  هتسب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ترـضح  تلحر  اب  تنـس  لها  رد  ثیدح  رودص  باب  میناد ، یم  هک  روط  نامه 
رودـص نایم  هاتوک  نادـنچ  هن  یتدـم  ثیدـح ، تباتک  عنم  ناـمرف  اـب  هنافـسأتم  هک  دیـسر  ارف  ثیدـح  نیودـت  عمج و  تبون  نآ ، زا 

يارب يدایز  رایسب  تالکـشم  تالـضعم و  رما ، نیا  هک  داتفا  هلـصاف  فیرحت ، لعج و  نایـسن و  زا  نآ  يرادهگن  تباتک و  ثیدح و 
دنـسلا فیعـض  ثیداحا  تایلیئارـسا و  لوعجم ، ثیداـحا  میظع  لیـس  رد  ار  اـه  نآ  و  دروآ ، دوجو  هب  تنـس  لـها  ناثدـحم  اـهقف و 

ام توافت  لوا  نورق  رد  ثیدح  ثحب  رد  لقا  تنس ال  لها  همانرب ي  یب  ًابیرقت  ریس  اب  هعیـش  یلماکت  تکرح  اما  .تسا  هدرک  راتفرگ 
چیه زا  يوبن  تنس  ظفح  تباتک و  هب  تبـسن  هکلب  دندوبن ، لئاق  ثیدح  تباتک  عنم  نامرف  يارب  يرابتعا  اهنت  هن  نایعیـش  .دراد  يوه 
تنـس تباتک  رد  شنارای  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ياه  شالت  هب  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  .دندرکن  راذـگ  ورف  یـششوک 
هدیسر ام  تسد  هب  هدش و  طبض  تبث و  هعیش ، یثیدح  ثاریم  يال  هبال  رد  تابوتکم  نیا  زا  یخرب  هناتخبـشوخ  هک  درک  هراشا  يوبن 
تلحر زا  سپ  هعیـش  ثیدح  رودص  عبانم  ناونع  هب  نایعیـش  نایم  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  روضح  رگید ، فرط  زا  .تسا 

هرداص ثیداحا  هب  طقف  هعیـش  یثیدح  ثاریم  هک  دش  ثعاب  دیماجنا  لوط  هب  نرق  ود  زا  شیب  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
مهیلع  ) همئا باحصا  زا  نادنمشناد  .دنک  ادیپ  يدج  لماکت  هعسوت و  دوشن و  دودحم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا 
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ياه هیاپ  ...و ، يرکف  يداقتعا ، یهقف ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ینامسآ  ياه  هزومآ  زا  هدافتسا  اب  مالسلا ،)
حـضاو دندرک .  مهارف  راگزور  بیـشن  زارف و  رد  ار  یعیـش  ياه  هشیدـنا  ندـش  راگدـنام  ياه  هنیمز  هدرک و  تیوقت  ار  دوخ  یملع 

اب دنتسناوت  مالسلا ) امهیلع   ) نیقداص نوچمه  نانآ  زا  یخرب  .دنتشادن  یناسکی  طیارش  زین  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  هک  تسا 
، بان مالـسا  فراعم  لماکت  شرتسگ و  رد  ناشدوخ ، نامز  یبسن  يدازآ  سابع و  لآ  هیما و  لآ  نایم  ياـه  شکمـشک  زا  هدافتـسا 
رد ًامئاد  مورحم و  زین  دوخ  ناگتـسب  اب  طابترا  زا  یتح  مالـسلا ) امهیلع   ) نییرگـسع نوچمه  یخرب  دـنرادرب و  یـشزرا  رپ  ياه  ماگ 

هرود ي .دندرواین  تسد  هب  تقیقح  ناگنـشت  هب  تفرعم  لالز  هضرع ي  يارب  ینادنچ  تصرف  اذل  دندرب ، یم  رـس  هب  دیعبت  نادنز و 
هب تبسن  مصتعم  نومأم و  ياه  يزاس  رهاظ  .تسا  هعیش  ناماما  راکـشآ  سبح  زا  يرگید  هرود ي  زاغآ  مالـسلا ،) هیلع   ) يداه ماما 

انعم نیا  دراد و  یم  رب  یسابع  تفالخ  یقیقح  هرهچ ي  زا  هدرپ  لکوتم ، تسا و  هتفای  نایاپ  مالـسلا ) امهیلع   ) داوج ماما  اضر و  ماما 
هک تسادیپ  تسادیوه .  مالسلا )) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  رگسعلا و  بحاص  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما   ) گرزب ماما  ود  باقلا  زا 
هب ثیدح  تیعـضو  تفالخ ، هاگتـسد  يوس  زا  نامز ،) نآ  رد  هعیـش  ثیدح  رودص  عبنم  اهنت  ( ) مالـسلا هیلع   ) ماما دیعبت  ای  سبح  اب 

مهیلع  ) تیب لها  بتکم  نادرگاش  طابترا  هدـمآرد و  لیطعت  تلاح  هب  هرظاـنم ، ثحب و  سرد و  ياـه  سـالک  .دـنک  یم  رییغت  یلک 
هدنام و باوج  یب  باحصا ، یلاجر  یثیدح و  یهقف ، يداقتعا ، ياه  شسرپ  .دوش  یم  عطق  ناش  دامتعا  دروم  ملعم  اهنت  اب  مالـسلا )

رد ثیدحلا  ملع  دعاوق  نیودت  مدع  هب  هجوت  اب  هرسان  زا  هرس  نتخانش 
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، رگید فرط  زا  امن  تسود  نانمشد  نایلاغ و  فرط و  کی  زا  نادناعم  نانمشد و  یلعج  ثیداحا  لیس  دوش و  یم  لکـشم  نامز  نآ 
تیب لـها  ناراد  تسود  هجنکـش ي  بیقعت و  رگید  فرط  زا  .دـنک  یم  گـنت  تیب  لـها  فراـعم  یقیقح  ناگدـنیوج  رب  ار  هـصرع 

هتـشگ و ینامـسآ  عبانم  نیا  اب  ناشطابترا  عطق  اه و  نآ  ندـش  يراوتم  ثعاـب  مالـسلا ) هیلع   ) همئا ياـفواب  ناراـی  و  مالـسلا ) مهیلع  )
میظعلادـبع ترـضح  ندـش  يراوتم  زا  ناوت  یم  هنومن ، کی  ناونع  هب  اـهنت  .ددرگ  یم  رت  دودـحم  نایعیـش  ياـه  تیلاـعف  هصرع ي 

هدـش و نطو  كرت  هب  روبجم  یـسابع ، تفـالخ  هاگتـسد  يوس  زا  ندوب  بیقعت  تحت  تلع  هب  هک  درب  ماـن  مالـسلا ،) هیلع   ) ینـسحلا
یملع و ياه  تیلاعف  رب  نامز  نیا  رد  یبسن  دوکر  هک  تسا  اه  راشف  اهانگنت و  نیا  اـب  .دـیدرگ  ير  نیمزرـس  رد  تبرغ  راـید  یهار 
هتفر و نایم  زا  تشاد  دوجو  لبق  ياه  هرود  رد  هک  یتکرح  ییایوپ و  نآ  دـنکفا و  یم  هیاس  هعیـش ، ِیثیدـح  ياه  تیلاعف  ًاـصوصخ 

نارای و  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما اـهراشف ، اـهانگنت و  نیا  دوجو  اـب  .دـهد  یم  راـب  گرم  یـشمارآ  نوکـس و  هب  ار  دوخ  ياـج  زیچ  همه 
شالت اب  .دننک  یم  هدافتسا  دوخ ، یگنهرف  یملع  تضهن  ماود  يارب  اه  تصرف  نیرت  کچوک  زا  هداتسیان و  زاب  تکرح  زا  شیافواب 

یم يدعب  ياه  لسن  تسد  هب  هتفای و  تاجن  يدوبان  انف و  زا  هعیش  ثاریم  هک  تسوا  فک  رب  ناج  نارای  ماما و  ریذپان  یگتسخ  ياه 
ار هعیش  ثیدح  هیلوا ي  عماوج  دنتشادرب و  میظع  ثاریم  نیا  يرادهگن  ظفح و  رد  يراوتسا  نیتم و  ياه  ماگ  هک  ییاه  لسن  .دسر 
هعاشا و ظفح ، رد  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  تامادقا  اه و  هاگدید  اهدومنهر ، یـسررب  هب  هاتوک ، لاجم  نیا  رد  ام  .دندرک  نیودـت 

زین هعیش و  ثیدح  هیفصت ي 
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.مینک ادا  ار  بلطم  قح  میناوتب  هک  تسا  دیما  تخادرپ ؛ میهاوخ  هنیمز ، نیا  رد  ماما  تالکشم 

يداه ماما  یثیدحلا  ملع  شرگن 

ثیدحلا ملع  دعاوق  هب  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  هک  مینک  یم  دروخرب  يدایز  دراوم  هب  مالسلا ،) مهیلع   ) نیموصعم نانخس  یسررب  رد 
لیبـق زا  یتاـکن  .دوش  یم  تفاـی  كدـنا  رایـسب  هچ  رگا  يدراوم  نینچ  زین  مالـسلا ) هیلع   ) يداـه ماـما  نانخـس  رد  .دوش  یم  طوبرم 

هلمج زا  ...و  نایوار  لیدـعت  حرج و  تایاور و  هضرع ي  ثیدـح ، دـقن  ياه  كالم  تاـقث ، تخانـش  ياـه  كـالم  يوار ،  طـیارش 
اه هنومن  نیا  هب  یتآ  تاحفـص  رد  ام  درک و  تشادرب  ناوت  یم  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  نانخـس  زا  هک  تسا  یثیدحلا  ملع  دـعاوق 
رد یثیدـحلا ، ملع  دـعاوق  يواح  ثیداحا  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  اـج  نیا  رد  دـیاب  هک  يا  هتکن  اـما  .تخادرپ  میهاوخ 

ماما نانخس  رد  ثیداحا  هنوگنیا  دوبمک  للع  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  لاح ، .تسا  رتمک  رایسب  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  نانخس 
ایآ دنتـسناد ؟ یم  ریگ  اپ  تسد و  ار  اه  نآ  دنتـشادن و  دعاوق  نیا  هب  یمامتها  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ایآ  تسیچ ؟ مالـسلا ) هیلع   ) يداه

سپ هن ، رگا  دنتـسناد ؟ یم  رت  مهم  ار  اه  نآ  هب  نتخادرپ  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هک  تشاد  دوجو  نامز  نآ  رد  يرت  مهم  لـیاسم 
؟ تسا هدیدرگ  هلأسم  نیا  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما يدج  هجوت  مدع  ثعاب  یللع  ای  تلع  هچ 

يداه ماما  یثیدحلا  ملع  ءارآ  تلق  للع 

هراشا

يوس زا  دعاوق  نیا  نتسناد  ریگ  اپ  تسد و  زا  یشان  مالـسلا ،) هیلع   ) يداه ماما  یثیدحلا  ملع  ءارآ  تلق  تلع  هک  تسا  نیا  تیعقاو ،
نایوار لیدعت  حرج و  نوماریپ  ترـضح ، نآ  زا  دودحم  یثیداحا  دوجو  اعدا  نیا  لیلد  .تسین  رما  نیا  هب  ناشیا  مامتها  مدـع  ماما و 

( مالسلا هیلع   ) يداه ماما  نیاربانب  .تفگ  میهاوخ  نخس  نآ  زا  يرتشیب  لیـصفت  اب  دعب  تاحفـص  رد  هک  تسا  یثیدح  مولع  رگید  و 
اما .دنداد  یم  تیمها  نآ  هب  دنتسناد و  یم  يرورض  مزال و  ار  دعاوق  نیا  دوجو 
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رکذ ناوت  یم  ار  يددعتم  لیالد  تسا ؛ هدش  نایب  رتمک  دعاوق  نیا  ترضح  نآ  نانخس  رد  ًالمع  مامتها ، نیا  دوجو  اب  ارچ  هکنیا  رد 
: میزادرپ یم  لیالد  نیا  زا  دروم  دنچ  رکذ  هب  ًالیذ  هک  درک 

یعامتجا یسایس و  تاقییضت  اهراشف و 

يداه ماما  نارود  یسایس  تیعضو 

تنونشخ و ترضح ، نآ  رصع  رد  .دوب  ینوگرگد  شیوشت و  زا  هدنکآ  باهتلارپ و  نارود  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  یگدنز  رـصع 
هجنکـش ي رازآ و  سابع  ینب  .دوب  هدیـسر  دوخ  جوا  هب  وا  ناراد  تسود  ناگداون و  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نادـناخ  اـب  يراـتفر  دـب 

نآ رد  سابع  ینب  يافلخ  شـشوک  یعـس و  تیاـهن  .دـندوب  هداد  رارق  دوخ  تسایـس  هلوحرـس ي  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نارادـفرط 
اپ زا  تروص  نیرت  عیجف  اـب  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  نادـناخ  هتـسجرب ي  ياـه  تیـصخش  هک  دـش  یم  نیا  فرـص  راـگزور ،

هتـشاد رظن  تحت  تموکح  زکرم  رد  دـننک و  دـیعبت  دوخ  تنوکـس  لـحم  زا  دـنراد ، يرتـشیب  تیبوبحم  هک  ار  یناـسک  دـنروآرد و 
هب سک  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  دـندوب ؛ هتخاس  راتفرگ  یبیجع ، بعر  تشحو و  هب  ار  مدرم  اـفلخ ، نارازگراـک  ناـسوساج و  .دنـشاب 

دوخ نیگنـس  ياه  هیاس  ناقفخ  روز و  تموکح  درک و  یم  يراددوخ  هدیقع  زاربا  زا  ردارب  سرت  زا  ردارب  .تشادن  نانیمطا  يرگید 
ملع دـعاوق  شزومآ  یـسرد و  هزوح ي  لیکـشت  یتیعـضو ، نینچ  رد  هک  تسا  یهیدـب  .دوب  هدرتسگ  مدرم  ياـه  لد  راـکفا و  رب  ار 
یمن ...و  یمومع  ياه  ینارنخـس  رد  دوش و  حرطم  سرد  سالک  رد  دیاب  ثحابم  هنوگنیا  هک  ارچ  دشاب ؛ یمن  ریذپ  ناکما  ثیدحلا ،

هدـیچیپ ي ثحابم  اریز  تفگ ؛ نخـس  ثحابم  هنوگنیا  زا  دنتـسه ، مدرم  هماع ي  رتشیب  هک  ناگدنونـش  لاح  تیاعر  تهج  هب  ناوت ،
، ینارنخـس یمومع  تاسلج  لیکـشت  ناکما  هک  یعـضو  نینچ  رد  تسا ، نشور  .دـجنگ  یمن  مدرم  هماـع ي  هلـصوح ي  رد  یملع ،

دوجو ماما  يارب 
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، دوخ رصع  یسایس  لیاسم  هب  هجوت  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوبن و  ریذپ  ناکما  یلوا  قیرط  هب  مه  سرد  ياه  سالک  لیکشت  تشادن ،
دوجو ماما  يارب  یثیدـحلا  ملع  ثحابم  حرط  ناکما  نیاربانب  دوب ؛ مورحم  یمومع  ظعو  تاسلج  زین  سیردـت و  هزوح ي  نتـشاد  زا 

یم تما  يرورـض  لیاسم  نایب  هب  رتشیب  دـمآ ، یم  تسد  هب  تفالخ  هاگتـسد  نیرومأم  مشچ  زا  رود  هک  ییاه  تصرف  رد  هتـشادن و 
.تسا هتخادرپ 

نایعیش اب  ناشیا  طابترا  عطق  ماما و  سبح  دیعبت و 

هب مادک  ره  هک  دوب  هدیدرگ  نامز  مه  یـسابع ، رگمتـس  يافلخ  زا  نت  شـش  تموکح  اب  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  یگدـنز  نارود 
ار یهلا  رون  نیا  هک  دـندوب  دـصرتم  بقارم و  هشیمه  دـندوب و  هنومن  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  توادـع  هنیک و  رد  دوـخ ، هبوـن ي 
، مصتعم هئطوت ي  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یقت دـمحم  ماما  تداهـش  اب  یگلاس  تشه  نس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  .دـنزاس  شوماخ 

سپ دیسر و  تفالخ  هب  قثاولا  مالسلا ) هیلع   ) یقت دمحم  ماما  تداهش  زا  یهاتوک  هلـصاف ي  هب  .دندرک  زاغآ  ار  دوخ  تماما  نارود 
( مالـسلا هیلع   ) يداه ماما  یگدنز  نارود  نیرت ، تخـس  زا  لکوتم  تموکح  هلاس ي  هدراهچ  نارود  .دمآ  راک  رـس  رب  لکوتم  وا ، زا 

یبیرف ماوع  اه و  يزاسرهاظ  وا  .داد  رییغت  نایولع  اب  دروخرب  رد  ار  نایـسابع  یلک  هماـنرب ي  تفـالخ ، هب  ندیـسر  زا  سپ  يو  .تسا 
هب زیمآ  مارتـحا  يا  هماـن  یط  لـکوتم ، .دومن  رگ  هولج  ار  تفـالخ  هاگتـسد  یعقاو  هرهچ ي  هداد و  ناـیاپ  ار  مصتعم  نومأـم و  ياـه 

ماما .تخاـس  روبجم  دوخ  هناـشاک ي  هناـخ و  كرت  دـیعبت و  لوبق  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هناراـکایر ، هناـمرتحم و  یلیخ  تروص 
ياهدمآ تفر و  لرتنک  تهج  هب  ارماس  رد  .دنک  ترجه  ارماس  هب  دش  روبجم  لکوتم ، همان ي  تفایرد  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) يداه

وا لکوتم  نایعیش ، اب  ناشیا  طابترا  عطق  ترضح و 
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عطق نایعیـش  اب  ًالمع  ناشیا  طابترا  یماظن ، هقطنم ي  کی  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ناکـسا  اب  .داد  لزنم  یماظن  هقطنم ي  کـی  رد  ار 
.تشاد یناوارف  ياهرسدرد  باحصا ، يارب  ماما  تاقالم  راب  ره  دندش و  مورحم  ناشیا  تاقالم  زا  ماما  باحصا  نایعیـش و  دیدرگ و 

یبا نب  رقـص  هک  ینامز  هنومن ، ناونع  هب  .دوب  كانمیب  دوخ  باحـصا  نایعیـش و  ناج  رب  زین  ماما  یتح  هک  دوب  يدـح  هب  ینمااـن  نیا 
هاتوک یتاظحل  زا  سپ  دسر ، یم  ماما  تمدخ  هب  دایز  تارطخ  نتـشاذگ  رـس  تشپ  ناوارف و  تاقـشم  لمحت  زا  سپ  يدادـغب  فلد 

لکوتم .مرادن  نانیمطا  امـش  تینما  شیاسآ و  هب  نم  نوچ  دـیدرگرب ؛ دـییامنن و  فقوت  رتشیب  دـیامرف : یم  وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
دودـحم طابترا  درک و  مادـقا  ناشیا  سبح  ماما و  هناخ ي  شیتفت  هب  يددـعتم  دراوم  رد  درکن و  هدنـسب  ماما  دـیعبت  هب  اهنت  یـسابع ،

، تیاهن رد  هدش و  ترـضح  نآ  هب  باحـصا  یـسرتسد  مدع  ثعاب  لیاسم ، نیا  هلمج ي  .درک  عطق  زین  ار  باحـصا  صاوخ  اب  ناشیا 
ملع دـعاوق  لیاسم و  نایب  مدـع  نآ ، تاعبت  زا  یکی  طـقف  هک  يروط  هب  دـیدرگ  عطق  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما اـب  نایعیـش  یملع  طاـبترا 

.تسا ترضح  نآ  طسوت  ثیدحلا ،

نایولع بوکرس  نایعیش و  هبناج ي  همه  فیعضت 

وا روتسد  هب  .داد  رارق  رتشیب  يانگنت  رد  زور  هب  زور  ار  نایعیـش  اه  لاس  نیا  مامت  رد  درک و  تموکح  هام  هن  لاس و  هدراهچ  لکوتم ،
عنم ترضح  نآ  ترایز  زا  ار  مدرم  دش و  بیرخت  البرک  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللادبعابا  ترـضح  نادیهـش ، رالاس  ربق  هک  دوب 
نایم زا  هدرک و  فیعـضت  دشاب ، هتـشاد  تفالخ  يارب  يرطخ  تسا  نکمم  درک  یم  ساسحا  هک  ار  نایولع  زا  سک  ره  يو  .دـندرک 

هک .تشاد  یمرب 
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ناراد تسود  هعیش و  ناگرزب  وا  .تسا  هدش  رکذ  نیبلاطلا  لتاقم  رد  دنا  هدش  هتـشک  وا  تسد  هب  هک  نایولع  ناگرزب  زا  يا  هدع  مان 
هب 244ه ) .م  ) تیکس نبا  اب  لکوتم  دروخرب  رد  تامادقا ، نیا  نشور  هنومن ي  .تشاد  یمرب  نایم  زا  زین  ار  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها 

نسح و ای  دنرت  بوبحم  وت  دزن  نم  دنزرف  ود  نیا  دیـسرپ : وا  زا  دوخ  دـنزرف  ود  هب  هراشا  اب  لکوتم  يزور  .دوش  یم  هدـهاشم  یبوخ 
نخـس نیا  زا  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  يافو  اب  ناراـی  زا  لـکوتم و  نادـنزرف  ملعم  هک  تیکـس  نبا  مالـسلا ؟) اـمهیلع   ) نیـسح

یب لکوتم  .تسا  رتهب  تدنزرف  ود  وت و  زا  نم  رظن  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع مالغ  ربنق  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : گنرد  یب  تفـشآرب و 
مه ار  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  لیاضف  رد  ثیدح  تیاور  یتح  يو  .دندیشک  نوریب  وا  رـس  تشپ  زا  ار  وا  نابز  داد  روتـسد  گنرد 
نآ ات  دز  هنایزات  رازه  مالـسلا ) مهیلع   ) ابع لآ  لیاضف  رد  یثیدح ، تیاور  تلع  هب  ار  یمـضهج  یلع  نب  رـصن  يزور  .تفات  یمن  رب 
هب رهـش  نیا  زا  ار  بلاط  یبا  لآ  رـصم ، رادنامرف  شروتـسد ، هب  وا  نامز  رد  .تسا  تنـس  لها  زا  وا  هک  دـنداد  تداهـش  نایفارطا  هک 

يداصتقا يانگنت  رد  ار  نایعیش  نایولع و  نینچمه ، يو  .دشاب  هتشاد  نانآ  يور  يرتشیب  طلست  تفالخ ، هاگتسد  ات  درک  دیعبت  قارع 
سابل تسد  کی  یتح  هنیدـم ، رد  يولع  ناوناب  زا  یهورگ  نامز  نآ  رد  تسا  لـقن  هک  دوب  يردـق  هب  راـشف  نیا  .داد  رارق  يدـیدش 

زا تبون  هب  زامن  ماگنه  هب  هک  دوب  هدنام  یقاب  ناشیارب  سردنم  نهاریپ  کی  طقف ، دنراذگب و  زامن  نآ  رد  هک  دنتشادن  نت  رب  تسرد 
راگزور یسیر ، خرچ  اب  .دندرک  یم  هدافتسا  نآ 
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، دوب كدـف  کلم  هک  ار  ناـیولع  ییاراد  نینچ  مه  لـکوتم  .دیـسر  تکـاله  هب  لـکوتم  اـت  دـندوب  نینچ  هتـسویپ  دـندینارذگ و  یم 
دروخرب ریز  دعاوق  ساسا  رب  نایولع  اب  ات  داد  روتـسد  رـصم  مکاح  هب  وا  .تسا  هدوب  رانید  رازه  رب 24  غلاب  نآ  رد  هک  درک  هرداـصم 

هچنانچ .دـنرادن 3 . هدرب  کی  زا  شیب  نتـشاد  هزاجا ي  نایولع  .دوشن 2 . هداد  یکلم  هنوگ  چـیه  نایولع ، زا  کی  چـیه  هب  . 1 دنک :
.دنک رداص  مکح  وگتفگ ، نودب  سپس  هداد ، شوگ  يولع  ریغ  نخس  هب  تسخن  یـضاق  دشاب ، يولعریغ  يولع و  کی  نیب  ییاوعد 

نآ راد  مچرپ  همئا  هک  یمالـسا  مولع  یلماکت  نایرج  عیـشت و  یخیراـت  ریـس  رد  تاقییـضت ، اـهراشف و  نیا  همه ي  هک  تسا  حـضاو 
یم یقلت  گرزب  مرج  کی  ندوب ، تیب  لها  راد  تسود  یتح  ندوب و  يولع  هک  ییاه  ناـمز  رد  .تسا  هتـشاد  میقتـسم  ریثأـت  دـندوب 

تأرج یـسک  دنتـشادن و  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  لیاضف  رد  یتیاور  لـقن  تأرج  تنـس  لـها  ياـملع  یتح  سک  چـیه  دـش و 
صاخ روط  هب  یثیدـح  ياه  شناد  ماع و  روط  هب  مولع  لاـقتنا  لـقن و  هک  تسا  نشور  .تشادـن  ار  موصعم  ماـما  هب  ندـش  کـیدزن 

مه يدودحم  ياه  تصرف  رد  میتفگ ، ًالبق  هک  هنوگ  نامه  دیآ و  یم  دیدپ  نادنمـشناد  يارب  يدایز  تالکـشم  هدـش و  هفقو  راچد 
دوجو یهقف  هدـیچیپ ي  مهم و  لیاسم  حرط  تصرف  طـقف  دـمآ ، یم  شیپ  تفـالخ  هاگتـسد  نارومأـم  نامـشچ  زا  رود  هاـگ  هگ  هک 
یهقف يداقتعا و  لیاسم  زا  دعب  لیاسم  نیا  هک  ارچ  دننک  حرطم  مه  ار  دوخ  یثیدحلا  ملع  لیاسم  دنتـسناوت  یمن  باحـصا  تشاد و 

نیا طیارش  نیا  همه ي  هجیتن ي  اذلف  دنراد ؛ رارق  تیمها  مدنچ  هجرد ي  رد  ...و 
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.دنک نایب  لیصفت  هب  دوخ  باحصا  يارب  ار  ثیدحلا  ملع  دعاوق  تسناوتن  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  دش 

عیشت هعماج ي  يرکف  ياه  نارحب  تالکشم و  لح  هب  مامتها 

هراشا

یلیاسم درک ؛ یم  دیدهت  ار  عیشت  هعماج ي  زین  يرکف  تالکشم  لیاسم و  يرس  کی  مالـسلا ،) هیلع   ) يداه ماما  یگدنز  نارود  رد 
هک یتاهبـش  هب  ییوگ  خساپ  اه و  نآ  اب  هزرابم  تیلوئـسم  هک  ...و  تالغ  دـیدش  تیلاعف  یمالک ، ددـعتم  ياه  هقرف  شیادـیپ  لیبق  زا 

اذـل دنتـشاد ؛ رارق  عیـشت  هعماج ، سأر  رد  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  اـب  همه  همه و  دـندرک ، یم  حرطم  اـه  هقرف  نیا  ناوریپ 
رگید لیاسم  هب  ماما  هک  دـش  نآ  عنام  دوب ، لیاسم  ریاس  زا  رتمهم  رایـسب  نامز  نآ  رد  دوخ  عون  رد  هک  لیاسم  هنوگ  نیا  هب  نتخادرپ 

ار عیـشت  هعماج ي  نامز  نآ  رد  هک  يرکف  لیاسم  لیبق  نیا  زا  يدراوم  حرـش  هب  ریز  رد  .دنروایب  يور  یثیدحلا  ملع  لیاسم  لیبق  زا 
: میزادرپ یم  درک ، یم  دیدهت 

یمالک تارظانم  تاثحابم و 

رد یناوارف  یمالک  ءارآ  دوب و  هتفای  جاور  ...و  هرعاشا  هلزتعم ، نوچ  يددعتم  یتدـیقع  بتاکم  مالـسلا ،) هیلع   ) يداه ماما  رـصع  رد 
دوب غاد  ...و  نآرق  ثودح  ای  تمدق  ادخ ، تیؤر  ناکما  مدع  ای  ناکما  ضیوفت ، ربج و  نوچ  یثحابم  رازاب  دوب و  هدمآ  دیدپ  هعماج 

میدـق ای  ثداح  ثحب  رد  هکییاج  ات  .دـش  یم  هدیـشک  زین  بتاـکم  نیا  ناوریپ  ناـیم  عازن  هب  یتح  ثحاـبم  نیا  دراوم ، یـضعب  رد  و 
دنتفریذپ ار  رگید  ياه  هقرف  دیاقع  دوخ  ناج  زا  سرت  رطاخ  هب  زین  يدادعت  دندش و  هجنکش  نادنمـشناد  زا  يدایز  دارفا  نآرق  ندوب 

مان هب  خیرات  رد  هعقاو ، نیا  .دـندز  هنایزات  درکن ، نآرق  ندوب  قولخم  هب  رارقا  هکنیا  رطاخ  هب  ار  هلبانح  ماما  لبنح ، نب  دـمحا  یتح  و 
نیا زا  یفلتخم  تالاؤس  ربارب  رد  مادم  عیـشت  نایرج  ربهر  ناونع  هب  زین  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  .تسا  هدـش  فورعم  نآرقلا  هنحم 

؛ تفرگ یم  رارق  تسد 
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یم تدش  ار  ماما  يوس  زا  نایعیش  يرکف  يربهر  تیاده و  ترورض  هعیش ، لفاحم  رد  لطاب  ءارآ  نیا  زا  یخرب  ذوفن  رگید  يوس  زا 
رد ناشیا  زا  يددعتم  تایاور  هدوب و  یمالک  تاعوضوم  هنوگنیا  نوماریپ  مالـسلا ،) هیلع   ) يداه ماما  تارظانم  رثکا  اذـل  .دیـشخب و 

لیبق نیا  زا  ضیوفت  ربج و  عوضوم  رد  زاوها  مدرم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  همان ي  هنومن ، ناونع  هب  .تسا  هدـش  لقن  هنیمز  نیا 
نآ هب  يدایز  ياه  هورگ  دارفا و  یهارمگ  ای  تیادـه  هک  زاس  تشونرـس  ساسح و  نینچ  نیا  یثحابم  دوجو  اـب  تسا  یهیدـب  .تسا 
ياه تصرف  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يداـه ماـما  اذـل  تشاد ؛ دـهاوخن  یتیمها  نادـنچ  ثیدـحلا ، ملع  يرظن  ثحاـبم  دراد ؛ یگتـسب 

كدـنا ثیدـحلا  ملع  لیاسم  هب  نتخادرپ  تصرف  دـنتخادرپ و  یم  یمالک  يداقتعا و  مهم  لیاسم  هب  دـمآ  یم  تسد  هب  هک  یکدـنا 
.دوب

اه نآ  اب  يدج  هزرابم  موزل  تالغ و  تیلاعف 

هلأسم ي دـندوب ، ور  هب  ور  نآ  اب  شیوخ  تماما  نارود  لوط  رد  مالـسلا ،) هیلع   ) يداه ماما  هک  یمهم  تالکـشم  لیاسم و  هلمج  زا 
هدروآ رد  كرـش  ياـه  ههاریب  زا  رـس  هدومیپ و  طارفا  هار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  تبحم  هنیمز ي  رد  هک  دوب  یناـسک  تـالغ و 

ماما ور  نیا  زا  .درک  یم  دیدهت  ار  عیشت  نایرج  رگید ، نانمشد  زا  رتشیب  امن ، تسود  نانمـشد  هنوگنیا  رطخ  هک  تسا  نشور  .دندوب 
دیاقع نالطب  تابثا  يارب  یتصرف  ره  زا  هداد و  رارق  شیوخ  همانرب ي  هحولرس ي  رد  زین  ار  دارفا  نیا  اب  هزرابم  مالـسلا ) هیلع   ) يداه

زا نتـسج  يرود  هب  ار  دوخ  باحـصا  هدرک و  نیرفن  ار  اه  نآ  دندش ، یم  دیماان  نانآ  تیادـه  زا  نوچ  دـندرک و  یم  هدافتـسا  نانآ 
يداه ماما  زا  هدراو  تایاور  رتشیب  دید ؛ میهاوخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یثیدحلا  ملع  يارآ  رد  هک  هنوگنامه  .دندرک  یم  رما  دارفا  نیا 

( مالسلا هیلع  )
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ملع ياه  شالت  زا  یمظعا  شخب  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ نانآ  ناربهر  نایلاغ و  نیرفن  نعل و  هب  طوبرم  نایوار ، لیدعت  حرج و  رد 
.دوش یم  طوبرم  نایلاغ  حرج  طقف  مه  نآ  نایوار ، لیدعت  حرج و  ثحب  هب  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  یثیدحلا 

نآ هب  رتشیب  هجوت  موزل  نامز و  ماما  تبیغ  هلأسم ي 

یلاعت هللا  لجع   ) رـصع ماما  تبیغ  هلأسم ي  شریذـپ  يارب  مدرم  ندرک  هداـمآ  دوب ، حرطم  رـصع  نیا  رد  هک  يرگید  مهم  هلأـسم ي 
هلأسم ي شریذپ  دوب  نکمم  اذـل  دنتـشاد ، یـسرتسد  ماما  هب  هشیمه  نایعیـش  نامز ، نآ  ات  هک  اج  نآ  زا  .تسا  هدوب  فیرـشلا ) هجرف 

يرگسع ماما  يداه و  ماما  ور  نیا  زا  دریذپن ؛ ماجنا  یتحار  هب  مدرم  يوس  زا  یناهگان  تروص  هب  هلأسم  نیا  حرط  تروص  رد  تبیغ 
رتشیب دـنتفای و  یم  روضح  مدرم  عاـمتجا  رد  رتمک  تبیغ ، هنیمز ي  رد  مدرم  هب  مزـال  ياـه  یهاـگآ  نداد  نمـض  مالـسلا ) اـمهیلع  )

مدـع ینعی  رما  نیا  .دـننک  هدامآ  تبیغ  هلأسم ي  شریذـپ  يارب  ار  مدرم  ات  دـنتفرگ  یم  سامت  مدرم  اب  دوخ  صاخ  باحـصا  طـسوت 
هک دوب  یلیاسم  هلمج  زا  تبیغ  هلأسم ي  شریذـپ  يارب  نانآ  يزاس  هدامآ  نایعیـش و  عاـمتجا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما یمئاد  روضح 

.دـیدرگ مامه  ماما  نآ  زا  هرداص  ثیداحا  تیدودـحم  هجیتن  رد  نایعیـش و  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما طاـبترا  ندـش  رتدودـحم  ثعاـب 
ثحابم حرط  يارب  ینادـنچ  تصرف  شیوخ ، تماما  نارود  لوط  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هک  دـش  ثعاـب  لـماوع  نیا  عومجم 

هب مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  ییاه  خساپ  ًارثکا  هدیـسر  ناشیا  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  كدنا  دنـشاب و  هتـشادن  ثیدحلا  ملع 
لاجم مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  دـش ، رکذ  هک  یلیالد  هب  هنرگو  دـنا ؛ هداد  ثیدـح  مولع  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  باحـصا  تالاؤس 

یلیصفت تروص  هب  ار  ثیدحلا  ملع  دعاوق  نایب 
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.تسا كدنا  رایسب  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  مالک  رد  یثیدحلا  ملع  يارآ  ثحابم و  اذل  دنتشادن ؛

يداه ماما  تایاور  یبسن  تلق 

تـسا نیا  دوش  دودحم  ثیدح  مولع  هزوح ي  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  ثیداحا  ات  تسا  هدش  ثعاب  هک  یلماوع  زا  رگید  یکی 
هیلع  ) قداص ماما  زا  لاثم  ناونع  هب  تسا ؛ كدـنا  رایـسب  ترـضح  نآ  تایاور  عومجم  مالـسلا ،) مهیلع   ) همئا ریاس  اب  هسیاقم  رد  هک 
دیـس فیلأت  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا ماـمالا  هعوسوم  باـتک  رد  تسا ؛ هدـمآ  ییاور  بتک  رد  تیاور  رازه  هدزاود  زا  شیب  مالـسلا )
هیلع  ) يداه ماما  تایاور  عومجم  اما  .تسا  هدـمآ  فلتخم  تاـعوضوم  هراـبرد  ماـما ، نآ  زا  تیاور   11624 ینیوزق ، مظاک  دـمحم 

ناشیا زا  تیاور  زا 400  رتمک  مالـسلا ) هیلع   ) يداهلا مامالا  دنـسم  رد  دـسر و  یمن  تیاور  هب 500  هعیش  ییاور  بتک  رد  مالـسلا )
امهیلع  ) نیقداص ًاصوصخ  همئا  ریاس  اب  هسیاقم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  زا  هدراو  تایاور  لـک  هک  اـج  نآ  زا  اذـل  .تسا  هدـمآ 

.دوب دهاوخ  مک  رایسب  زین  ثیدح  مولع  هزوح ي  رد  ماما  نآ  زا  هدراو  تایاور  یلوا  قیرط  هب  اذل  تسا ؛ مک  رایسب  مالسلا )

يداه ماما  یثیدحلا  ملع  يارآ 

هراشا

دشاب یم  ثیدحلا  ملع  دعاوق  زا  یخرب  رگ  نایب  هک  تسه  یتایاور  مالـسلا ،) هیلع   ) يداه ماما  زا  هدراو  ثیداحا  نایم  رد  هک  میتفگ 
ماما یثیدحلا  ملع  يارآ  شخب  نیا  رد  اذل  دشاب ، هنیمز  نیا  رد  نیققحم  ياشگ  هار  دـناوت  یم  تایاور  نیا  تخانـش  هک  اج  نآ  زا  و 

.درک میهاوخ  نایب  ار  مالسلا ) هیلع   ) يداه

يوار طیارش 

نب دمحا  نسحلاوبا  ینثدح  لاق : بهو  نب  رفعج  نب  یـسوم  ینثدح  لاق : یبایرافلا  دمحا  نب  لیئربج  دـمحم  یبا  نع  یـشکلا  يور 
: امهیلا بتکف  .کلذـب  ًاضیا  هوخا  بتک  و  ینید ؟ ملاعم  ذـخآ  نمع  هلأسا  ثلاثلا  نسحلااـبا  ینعی  هیلا  تبتک  لاـق : هیوهاـم  نب  متاـح 

نب دـمحا  .یلاعت  هللا  ءاش  نإ  امک  وفاک  مهناف  انرما  یف  مدـقتلا  ریثک  لک  انبح و  یف  ریبک  یلع  امکنید  یف  ادـمتعاف  امترکذ  ام  تمهف 
هدرک ماما  زا  یلاؤس  نینچ  زین  وا  ردارب  و  مریگب ؟ دای  ار  منید  فراعم  یسک  هچ  زا  متـشون  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هب  دیوگ : متاح 

هب تبسن  شتبحم  هک  یسک  هب  ناتدوخ  نید  رد  سپ  .متفایرد  دیدوب  هتفگ  هک  ار  هچنآ  تشون : ود  نآ  يارب  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دوب 
یم تیافک  رما ] نیا  رد   ] امـش يارب  يدارفا  نینچ  هک  دـینک  دامتعا  دراد  يرتشیب  هقباس ي  ام  تیالو  رد  هک  یـسک  تسا و  رتشیب  اـم 

، تاور زا  نآ  لوـبق  تیاور و  ذـخا  رد  هک  تسا  نیا  تفاـیرد ، تیاور  نیا  زا  ناوـت  یم  لوا  هاـگن  رد  هک  هـچنآ  .هللا  ءاـش  نإ  دـننک 
اما .تسوا  تیاور  لوبق  رد  یساسا  طرش  يوار  ندوب  یماما  رگید  ترابع  هب  تسا ؛ یساسا  طرش  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تبحم 

هک تسا  انبح  یف  مدقتلا  ریثک  لک  ترابع  هتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  نادب  رتمک  تیاور  نیا  رد  هچنآ 
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هک دراد  ناحجر  یتیاور  دنـشاب ، بهذـم  یماما  ضراعتم ، ِثیدـح  ود  تاور  یماـمت  هچناـنچ  درک : تشادرب  نآ  زا  نینچ  ناوت  یم 
هب یلیخ  يدروم  نینچ  هک  دـشاب  نیا  بلطم ، نیا  هب  ثیدـح  ياملع  هجوت  مدـع  تلع  دـیاش  .دـشاب  قباس  ندوب  یماما  رد  نآ  يوار 

مولع رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .درک  جارختـسا  ار  يا  هدـعاق  نینچ  تیاور  نیا  زا  ناوت  یم  لاح  ره  هب  یلو  دوش ؛ یم  تفای  تردـن 
.تسا نسح  حیحص و  دنس  طیارش  زا  يوار  ندوب  یماما  ثیدح 

نیموصعم هب  ثیدح  هضرع ي  هب  توعد  ثیدح و  هب  لمع  طیارش 

نع کلأسن  لاقف  هطخب  هباوجو  مالسلا ) هیلع   ) ثلاثلا نسحلا  یبا  یلا  هباتک  یـسرافلا  دقرف  نب  دواد  ینارقأ  لاق : یـسیع  نب  دمحم   1
بتکف .هیف  فلتخا  دقف  کیلا  درن  اذا  هفالتخا ؟ یلع  هب  لمعلا  فیک  هیف  انیلع  اوفلتخا  دق  كدادـجا  کئابآ و  نع  انیلا  لوقنملا  ملعلا 

ماما هب  شدوخ  همان  یـسراف  دـقرف  نب  دواد  دـیوگ : یـسیع  نب  دـمحم  .انیلا  هودرف  اوملعت  مل  ام  هومزلاف و  اـنلوق  هنا  متملع  اـمهتأرق  و 
زا هدـش  تیاور  ملع  هرابرد ي  امـش  زا  دوب : هدرک  لاؤس  هک  دـناوخ  نم  يارب  ار  ناشدوخ  هب  ناـشیا  خـساپ  و  مالـسلا ) هیلع   ) يداـه

هنوگچ نادـب  لمع  فالتخا ، دوجو  تروص  رد  میـسرپ ؛ یم  تسا ، هدیـسر  اـم  هب  فلتخم  ياـه  تروص  هب  هک  ناـتناکاین  ناردـپ و 
رب نامدوخ  هب  دیتسنادن  هک  ار  هچ  ره  دینک و  لمع  نادب  تسام  نخس  دیتسناد  هک  ار  هچ  ره  تشون : مالـسلا ) هیلع   ) ماما سپ  تسا ؟

نخـس یتـیاور  دوـش  نیقی  هاـگ  ره  هک  بیترت  نیا  هب  دزادرپ ، یم  ثیدـح  هب  لـمع  طیارـش  زا  یکی  ناـیب  هب  تیاور  نـیا  .دـینادرگ 
نیا لاح  .دروآ  یم  نآ  هب  لمع  رد  مازلا  موصعم ، زا  ثیدح  رودص  هب  ملع  ینعی  دشاب ؛ یم  مزال  نآ  هب  لمع  تسا ، موصعم 
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تیاور مود  تمسق  رد  لاؤس  نیا  خساپ  مینک ؟ هچ  میرادن  موصعم  زا  تیاور  رودص  هب  ملع  هک  یتایاور  رد  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس 
ثحب تایاور  هضرع ي  هراـبرد ي  هدـنیآ  تاحفـص  رد  اـم  مینک و  یم  هضرع  موصعم  هب  ار  تاـیاور  هنوگنیا  دـیامرف : یم  هک  تسا 

نب یـسوم  دایز و  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  دمحم  انثدح  یـسیع : نب  یلع  نب  دمحم  لیاسم  نم  لیاسملا ، باتک  نم  .درک 2  میهاوخ 
تاولـص كدادجا  کئابآ و  نع  انیلا  لوقنملا  ملعلا  نع  هلأسا  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا یبا  یلا  تبتک  لاق  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم 

انلوق هنا  متملع  ام  مالـسلا ، هیلع  بتکف  هیف  فلتخا  امیف  کیلا  درلا  هفـالتخا و  یلع  هب  لـمعلا  فیکف  هیف  اـنیلع  فلتخا  دـق  مهیلع  هللا 
هرابرد ي وا  زا  متشون و  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هب  دنیوگ : دمحم  نب  یسوم  دمحا و  نب  دمحم  .انیلا  هودرف  اوملعت  مل  ام  هومزلاف و 
هب لمع  تافالتخا  نیا  اب  لاح  تسا ؛ هدیـسر  ام  هب  فلتخم  ياه  تروص  هب  هک  مدرک  لاؤس  دـسر  یم  اـم  رب  وا  ناردـپ  زا  هک  یملع 

نادب سپ  تسام ، نخـس  دیتسناد  هک  ار  هچ  ره  دنتـشون : مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا ؟ هنوگچ  امـش  هب  اه  نآ  ندـنادرگزاب  ای  اه و  نآ 
.دنک یم  قرف  نآ  دانـسا  طقف  تسا و  یکی  ًابیرقت  یلبق  تیاور  اب  تیاور  نیا  .دینادرگزاب  ام  هب  دیتسنادن  هک  ار  هچ  ره  دینک و  لمع 

راک زا  ثیدح  هضرع ي  نیا  هک  تسا  نیموصعم  هب  ثیدح  هضرع ي  موزل  تفایرد ، ناوت  یم  تیاور  نیا  زا  هک  يرگید  بلطم  اما 
: تسا هتشاد  هویش  دنچ  موصعم  هب  تیاور  هضرع ي  .دن  هداد ا  یم  ماجنا  ار  نآ  ًارارک  مالسلا ) مهیلع   ) همئا باحـصا  هک  تسا  ییاه 

یهاگ تسا و  هدوب  ثیدح  نتم  دییأت  حیحصت و  يارب  ثیدح  هضرع ي  یهاگ 
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هـضرع زا  ییاه  هنومن  ماما ، یثیدحلا  ملع  تامادقا  شخب  رد  هک  تسا  هدوب  نآ  موهفم  ثیدـح و  نتم  مهف  يارب  ثیدـح  هضرع ي 
.درک میهاوخ  رکذ  ار  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هب  ثیداحا  ي 

بئارغ زا  زیهرپ 

رودص هک  یثیدـح  ره  هک  ینعم  نیدـب  تسا ؛ بیرغ  ثیداحا  زا  زیهرپ  درک ، تشادرب  ناوت  یم  قوف  تیاور  زا  هک  يرگید  هتکن ي 
ًءادتبا نآ  هب  لمع  دشاب  بیرغ  ثیدح ، ياملع  دزن  رد  هک  یثیدح  ره  یلو  درک ؛ لمع  ناوت  یم  نادب  دشاب ، روهـشم  موصعم  زا  نآ 

.دوش هضرع  موصعم  هب  دیاب  تسین و  زیاج 

ثیدح دقن  طیارش  تیاعر 

یف هیلا  بتک  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا یبا  نع  یئاـسلا  یلع  نع  عـیزب  نب  هزمح  نع  لیعامـسا  نب  دـمحم  نع  نیـسحلا  نب  دـمحم 
ماما هفصو ؟ ٍهجو  يا  یلع  انلق و  َِمل  يردت  کناف ال  هفالخ  فرعت  تنک  نا  لطاب و  اذه  انیلا : بسن  وا  انع  کغلب  امل  لقت  هلاسر و ال 
ًاروف وت  دنداد  تبسن  ام  هب  ار  يزیچ  ای  دیـسر و  وت  هب  ام  زا  یتیاور  هاگ  ره  تشون : یئاسلا  یلع  هب  يا  همان  رد  مالـسلا ،) هیلع   ) يداه

هجو و هچ  رب  میا و  هدز  ار  فرح  نآ  ارچ  اـم  یناد  یمن  وت  هک  ارچ  ینادـب  اـم ] زا   ] ار نآ  فـالخ  هچ  رگا  تسا ؛ لـطاب  نیا  هک  وگن 
نیا تیحالص  یسک  ره  دبلط و  یم  ار  یطیارـش  ثیدح  دقن  هک  دراد  مهم  هتکن ي  نیا  هب  هراشا  تیاور ، نیا  .میا  هدرک  نایب  یتفص 

( مالـسلا مهیلع   ) همئا نانخـس  هک  تفایرد  ناوت  یم  هفـصو  ٍهجو  يا  یلع  انلق و  َِمل  يردت  کناف ال  هلمج ي  زا  ًانمـض  .درادن  ار  راک 
تفایرد ضحم  هب  هک  تسین  راوازـس  تسا و  لقعت  ربدـت و  دـنمزاین  هوجو  نیا  تخانـش  هک  دـنراد  یفلتخم  هوجو  نآرق  دـننامه  زین 

هدرک و تیاعر  ار  طایتحا  بناج  دـیاب  هکلب  داد ؛ نآ  ندوب  لوعجم  هب  مکح  تسا  فلاخم  ینید  ياه  هزومآ  اب  رهاظ  رد  هک  یتیاور 
رد ار  ...و  دیدج  مکح  ِعضو  ای  هیقت  دوجو  ناکما 

ع)  ) يداه ماما  یثیدحلا  ملع  www.Ghaemiyeh.comشرگن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 39زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


.تفرگ رظن 

تایاور زا  تشادرب  رد  سایق  زا  زیهرپ 

انیور نیدلا و  یف  انهقفت  هل : تلق  لاق : مالسلا ) هیلع   ) نسحلا یبا  نع  میکح  نب  دمحم  نع  ییحی  نب  ناوفص  نع  دمحم  نب  يدنسلا 
ال و لاق : ُهَِهبـشی ؟ امب  ِهِیتُْفنَفأ  هلثم ، هبـشی  وه  ام  اندنع  ٍءیـش و  هنیعب  هیف  اندنع  ام  يذلا  ٍریغـص  ٍءیـشب  یلتبا  دق  ٌلجر  انیلع  َدَرَو  امبر  و 
رد ام  مدرک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هب  دـیوگ : میکح  نب  دـمحم  ....سایقلاب  کله  نم  کله  کلذ  یف  سایقلا  مکلاـم و 

نکیلو میا  هدـیدن  لاح  هب  ات  ار  نآ  نیع  ام  هک  دراد  یکچوک  هلأسم ي  هک  دوش  یم  دراو  ام  رب  یـصخش  اسب  يا  میدرک و  هیقت  نید 
اب ار  امـش  ریخ ، دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما میهدب ؟ اوتف  نآ  هباشم  لیاسم  هب  میناوت  یم  ایآ  تسا  هدوب  ام  دزن  ًالبق  نآ  هیبش  ییاهزیچ 

تفایرد تیاور  نیا  هعلاطم ي  رد  هک  يا  هتکن  نیلوا  .درک  سایق  هک  دش  كاله  نیا  رطاخ  هب  دـش  كاله  سک  ره  راک ؟ هچ  سایق 
هنافـسأتم اما  تسین ؛ زیاـج  هعیـش  هقف  رد  هک  تسا  یلیاـسم  هلمج  زا  ساـیق  .تسا  تاـیاور  زا  تشادرب  رد  ساـیق  زا  زیهرپ  دوش ، یم 

زیاج تایاور  تایآ و  زا  تشادرب  رد  سایق  لاح  ره  هب  .دنا  هتفر  ههاریب  هدرک و  هدافتسا  نآ  زا  روما  زا  يرایسب  رد  تنس  لها  ياملع 
.تسین

ثیدح مولع  هنیمز ي  رد  يداه  ماما  تامادقا 

هراشا

در دییأت و  حیحصت ، . 1 درک : نایب  هدـمع  شخب  هس  رد  ناوت  یم  ار  ثیدـح  مولع  هزوح ي  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  تامادـقا 
ياه هعومجم  ءالما  ای  فیلأـت و  . 3 مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  طسوت  ناـیوار  لیدـعت  حرج و  یثیدـح 2 . ياه  هعومجم  ای  ثیداحا 

ییاور

یثیدح ياه  هعومجم  ای  ثیداحا  در  دییأت و  حیحصت ،

یلع نسحلا  یبا  یلع  تلخد  لاق : انباحـصا  ضعب  نع  دیزی  نب  بوقعی  نع  هللادبع  نب  دعـس  انثدح  لاق : یبأ  ینثدح  لاق : قودـصلا 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نووری  نیمرحملا  لها  نا  هل : تلقف  مجتحی  وه  ءاعبرألا و  موی  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسعلا دمحم  نب 

يوار .ثمط  یف  هما  هتلمح  نم  کلذ  بیـصی  امنا  اوبذـک  لاقف : هسفن  الا  نم  ولی  الف  ضایب  هباصاف  ءاعبرألا  موی  مجتحا  نم  لاـق : هنا 
زا هنیدم ) هکم و   ) نیمرح لها  مدرک : ضرع  دنک  یم  تماجح  هک  مدید  ار  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هبنـشراهچ  زور  رد  دیوگ : یم 
زج دوش  التبم  يدیفـس  هب  دنک و  تماجح  هبنـشراهچ  زور  رد  سک  ره  دندومرف : هک  دننک  یم  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ
لاح رد  ار  وا  شردام  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنیوگ ؛ یم  غورد  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـنکن  تمالم  ار  سک  چـیه  شدوخ 

ناشن ار  ثیدح  حالـصا  هب  تبـسن  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  مادقا  هک  تسا  یتایاور  هلمج  زا  تیاور  نیا  .دشاب  هدش  رادراب  ضیح 
فقو لک  نا  مالـسلا ) مهیلع   ) کئابآ نع  کیلاوم  ضعب  يور  مالـسلا :]) هیلع   ) نسحلا یبال   ] تلق لاق : راـیزهم  نب  یلع  .دـهد  یم 
لوقب ملعا  تنا  هثرولا و  یلع  دودرم  لطاب  لوهجم  لـهج  مولعم  تقو  ریغ  یلا  فقو  لـک  هثرولا و  یلع  بجاو  وهف  مولعم  تقو  یلا 

زا تناتسود  زا  یضعب  متفگ : مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هب  دیوگ : رایزهم  نب  یلع  اذک  يدنع  وه  بتکف : کئابآ ؟
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لطاب مولعمان و  لهج و  مولعم  یتقو  ریغ  هب  یفقو  ره  تسا و  بجاو  هثرو  رب  مولعم  یتقو  هب  یفقو  ره  هک  دننک  یم  تیاور  تناردـپ 
ترـضح سپ  دـنیوگ ]؟ یم  هک  تسا  روط  نیمه  ایآ   ] .يرتاـناد تناردـپ  راـتفگ  هب  دوخ  وت  .دوش  یم  هدـنادرگزاب  هثرو  هب  تسا و 

ار نآ  ناـشیا  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) يداـه ماـما  رب  هدـش  هضرع  تاـیاور  زا  يا  هنومن  زین  تیاور  نیا  .تسا  هنوگ  نیمه  دنتـشون :
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسرل  سیل  نا  انل  يور  كادف  تلعج  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسعلا یلا  تبتک  نایرلا : نب  دمحم  .دنا  هدرک  دییأت 

ماما هب  دیوگ : یم  نایر  نب  دمحم  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  اهیلع  ام  ایندلا و  نا  باوجلا : ءاجف  سمخلا  الا  ایندـلا  نم  هلآ )
: دمآ باوج  سپ  هتشادن  سمخ  زج  يزیچ  ایند  زا  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  ام  هب  مدرگ  تیادف  متشون : مالـسلا ) هیلع   ) يرگـسع

هیلع  ) يداه ماما  هک  تسا  يا  هدش  هضرع  تایاور  زا  يا  هنومن  زین  تیاور  نیا  .تسادخ  لوسر  ِنآ  زا  تسا  ایند  رد  هچنآ  ره  ایند و 
موصعم فرط  زا  اه  نآ  در  ای  دییأت و  حیحـصت ، اه  نآ  هضرع ي  زا  فده  هک  لبق  تایاور  فالخ  رب  .دـنا  هدرک  ور  ار  نآ  مالـسلا )

رکذ هب  اج  نیا  رد  هک  دیامرف  نایب  ار  نآ  موهفم  دـش  یم  تساوخرد  ماما  زا  هدـش و  یم  هضرع  یتایاور  یهاگ  تسا  مالـسلا ) هیلع  )
نع يوری  ٌثیدح  يدیس  ای  درک : ضرع  دیسر و  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  تمدخ  فلد ، یبا  نب  رقص  مینک : یم  هدنسب  هنومن  کی 

ضرالا تاوامسلا و  تماق  انب  نحن  مایالا  معن  لاقف : هانعم ؟ ام  مکیداعتف  مایالا  اوداعت  ال  هلوق : تلق : وه ؟ ام  لاق  هانعم  فرعا  یبنلا ال 
ءاثلثلا نیسحلاو و  نسحلا  نینثالا  نینمؤملاریما و  دحالا  هللا و  لوسر  مسا  ُتبَسلاَف 
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انا و یلع و  نب  دمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  ءاعبرالا  دمحم و  نب  رفعج  رقابلا و  یلع  نب  دـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع 
اذهف ًاملظ  ًاروج و  تئلم  امک  ًالدع  ًاطـسق و  اهألمی  يذلا  وه  قحلا و  هباصعلا  عمتجت  هیلا  یننا و  نبا  هعمجلا  نسحلا و  ینبا  سیمخلا 
مدرک ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هب  دـیوگ : فلد  یبا  نب  رقـص  هرخآلا  یف  مکوداعیف  ایندـلا  یف  مایالا  اوداعت  مایالا و ال  ینعم 
ضرع تسیچ ؟ ثیدـح  نآ  دومرف : مناد ؛ یمن  ار  شیانعم  هک  هدـش  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  یثیدـح  نم  يالوم  هک 

؟ تسیچ ثیدح  نیا  ینعم  .دننک  یم  ینمـشد  امـش  اب  اه  نآ  هک  دـینکن  ینمـشد  اهزور  اب  دومرف : هک  ترـضح  نآ  شیامرف  مدرک :
کی و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  مسا  هبنـش  .تسا  هدـش  اپرب  ام  دوجو  اب  نیمز  نامـسآ و  میتسه و  ام  اـهزور  يرآ  دومرف :

دمحم نب  رفعج  مولعلارقاب و  یلع  نب  دمحم  نیسح و  نب  یلع  هبنش  هس  نیسح و  نسح و  هبنشود  و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هبنش 
تسا و مدنزرف  دنزرف  هعمج  نسح و  مدنزرف  هبنـش  جنپ  نم و  یلع و  نب  دـمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  هبنـشراهچ  و 

هدش رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچ  مه  دـنک  یم  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  یـسک  تسوا  دـنوش و  یم  عمج  وا  درگ  رب  قح  هورگ 
زا يا  هنومن  تیاور  نیا  .دـننک  یم  ینمـشد  ترخآ  رد  وت  اب  هک  نکن  ینمـشد  اهزور  اـب  اـیند  رد  اـهزور و  ینعم  تسا  نیا  دـشاب و 

ثیدح مایپ  ینعم و  تفایرد  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هب  نآ  هضرع  زا  يوار  فده  هک  تسا  یتایاور 
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ماما تمدخ  ار  یثیدح  هعومجم ي  ای  یباتک  باحصا ، زا  یکی  هک  داتفا  یم  قافتا  یهاگ  تایاور  حیحصت  هضرع و  رب  هوالع  .تسا 
نیا زا  هنومن  دنچ  هب  هک  دندومرف  یم  مادـقا  نآ  در  ای  حیحـصت و  دـییأت ، هب  تبـسن  باتک ، هعلاطم ي  تیؤر و  زا  سپ  ماما  هدروآ و 
هفلا يذـلا  هلیل  موی و  باتک  تلخدا  لاق : يرفعجلا  مساقلا  نب  دواد   1 مینک : یم  هراشا  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هرود ي  رد  دراوم 

قحلاوه یئابآ و  نید  ینید و  اذه  لاق  مث  هلک  هحفصت  هیف و  رظنف  مالسلا ) هیلع   ) يرکـسعلا نسحلا  یبا  یلع  نمحرلادبع ، نب  سنوی 
رد ناشیا  مدرک ؛ هضرع  مالـسلا ) هیلع   ) يرگـسع ماما  هب  ار  نمحرلادـبع  نب  سنوی  هلیل  موی و  باتک  دـیوگ : یم  مساق  نب  دواد  هلک 

لهس .تسا 2  تقیقح  نآ  همه ي  تسا و  نم  ناردپ  نید  نم و  نید  نیا  دندومرف : سپـس  هدز  قرو  ار  نآ  همه ي  درک و  هاگن  نآ 
هیلع  ) يداه ماما  روضح  هب  ار  نآ  مدروآ و  تسد  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  مایالا  تارایتخا  باتک  دـیوگ : یم  بوقعی  نب 

لک یف  قداصلا  اندیس  نع  هیبا  نع  نامیلس  نب  دمحم  نع  رهطم  نب  هللادبع  نب  نسحلا  هب  ینثدح  امم  مدرک : ضرع  مدرب و  مالـسلا )
رکذ امل  دصاقملا  نع  عطاوق  مایالا  هذه  رثکا  یف  يدیس  ای  هل  تلق  هتحص  هیلع و  هتـضرع  املف  لعفا ! یل : لاقف  کیلع ؟ هضرعاف  رهش 

.دننک یم  دییأت  ار  باتک  تیاهن  رد  مالسلا ،) هیلع   ) يداه ماما  هکنیا  ًالامجا  دراد و  همادا  ثیدح  ....فواخملا  ریذحتلا و  نم  اهیف 

يداه ماما  طسوت  نایوار  لیدعت  حرج و 

هراشا

ًانایحا ای  لیدـعت و  ثیدـح  تاور  زا  یخرب  اه  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  یثیدـح  عبانم  رد  مالـسلا ،) هیلع   ) يداه ماـما  زا  یتاـیاور 
مذ حرج و 
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هکلب دـنرادن ؛ تلالد  حرج  لیدـعت و  هب  ًاتحارـص  دـنک ، یم  تلالد  یلاجر  ياه  لوق  لقن  هک  هنوگ  نآ  تایاور  نیا  هتبلا  .دـنا  هدـش 
.درک هدافتسا  يوار  يارب  حدق  ای  حدم  ناونع  هب  نآ  زا  ناوت  یم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ماما  مالک  نومضم 

يداه ماما  مالک  رد  نایوار  لیدعت 

نمحرلادبع نب  سنوی 

باتک و تیور  زا  سپ  ناشیا  تشاد و  هضرع  ماما  هب  ار  سنوی  زا  هلیل  موی و  باـتک  يرفعج  مشاـهوبا  هک  میتفگ  لـبق  تاحفـص  رد 
یم سنوی  باتک  دییأت  رب  هوالع  تیاور ، نیا  زا  .تسا  قح  نآ  همه ي  تسا و  مناردپ  نید  نم و  نید  نیا  دـندومرف : نآ  ندز  قرو 

.درک هدافتسا  زین  ار  نمحرلادبع  نب  سنوی  حدم  ناوت 

رفعج نب  یلع 

هیلع  ) نسحلا یبا  یلا  تبتک  لاـق : هنا  دـمحم  نب  میهاربا  نع  رفعج  نب  یـسوم  نع  دـمحا  نب  لـیئربج  طـخب  تدـجو  یـشکلا : لاـق 
ناف ضعب ، نم  مهـضعب  أربی  راص  یتح  رفعج  نب  یلع  نیب  هنیب و  فالخلا  سراـف و  نع  یکحی  ءایـشا  اـنلبق  كادـف  تلعج  مالـسلا :)
ءاش نا  تلعف  کلذ  یلا  تجتحا  دـقف  هریغ  یلا  هودـعا  یتح ال  کلبق  جـئاوح  یلوتی  امهیا  امهیف و  كدـنع  اـمب  یلع  نمَت  نا  تیار 

دـصقاف هیلا  سیاقی  نع  یلاعت  هللا  انعتم  رفعج  نب  یلع  ردـق  هللا  مظع  دـق  کشی ، هلثم  یف  لأسی و ال  اذـه  لـثم  نع  سیل  بتکف : هللا ؟
لها نم  کـعاطا  نم  تنا و  کـلذ  لـعفت  مکروما  نم  ءیـش  یف  هلاـخدا  نم  اوـعنتما  ًاـسراف و  اوـشخا  کـجئاوحب و  رفعج  نب  یلع 

( مالـسلا هیلع   ) يداه ماما  هب  دـیوگ : دـمحم  نب  میهاربا  .هللا  ءاش  نا  هیلا  اوتفتلت  ـالف  ساـنلا  یلع  هب  هومت  اـم  ینغلب  دـق  هناـف  كدـالب 
زا ود  نآ  هک  ییاج  ات  دـنک  یم  تیاکح  رفعج  نب  یلع  نیب  شفالتخا  سراف و  زا  هک  تسا  ییاه  زیچ  ام  دزن  موش ؛ تیادـف  متـشون :
امش فرط  زا  ار  روما  ود  نآ  زا  کی  مادک  دییامرفب ]  ] هتـشاذگ و تنم  ام  رب  یناد  یم  حالـص  رگا  سپ  .دنیوج  یم  يرود  رگیدمه 

زا هدرکن و  ینمشد  وا  اب  هکنیا  ات  تسا  یلوتم 
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ار رفعج  نب  یلع  تلزنم  دنوادخ  ًاعطق  .تسین  دیدرت  لاؤس و  ياج  يزیچ  نینچ  رد  تشون : مالسلا ) هیلع   ) ماما سپ  .مینک  يوریپ  وا 
نب یلع  هب  تیاهراک  رد  سپ  .دوش  هسیاقم  سراف  نوچ  یـسک  اب  هکنیا  زا  دـنادرگ  عتمتم  وا  دوجو  هب  ار  ام  دـنوادخ  هک  هدرک  عیفر 

دنراد يونـش  فرح  وت  زا  هکیناسک  وت و  .دـیراد  زاب  ناتیاهراک  رد  ندرک  تلاـخد  زا  ار  وا  دیـسرتب و  سراـف  زا  نک و  عوجر  رفعج 
نیا .هللا  ءاـش  نا  دـینکن  هجوت  وا  هب  سپ  تسا  هدیـسر  نم  هب  دـهد  یم  هولج  غورد  هب  مدرم  هب  وا  هک  هچنآ  یتـسرد  هب  .دـینک  نینچ 

، تیاور نیا  زا  ریغ  هتبلا  درادـن ؛ حیـضوت  هب  يزاین  تسا و  حـضاو  ًالماک  سراـف  حرج  رفعج و  نب  یلع  قیثوت  لیدـعت و  رد  تیاور ،
رفعج نب  یلع  قـیثوت  رد  تیاور  نیا  هزادـنا ي  هب  مادـک  چـیه  هک  دراد  دوـجو  رفعج  نب  یلع  هراـبرد ي  زین  يرگید  ياـه  تـیاور 

.دنتسین راکشآ 

دنب نبا  رفعج و  نب  یسیع  دشار ، نبا  یلع 

یلا تبتک  لاق : جرفلا  نب  دمحم  نع  لاله  نب  دمحا  انثدح  لاق : هللادبع  نب  دعس  انثدح  لاق : هیولوق  نب  دمحم  ینثدح  لاق : یـشکلا 
دشار نبا  ترکذ  یلا : تبتکف  دنب ؟ نبا  مصاع و  نب  رفعج  نب  یـسیع  نع  دشار و  نب  یلع  یبا  نع  هلأسا  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا یبا 
هتشون همان  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هب  دیوگ : حرف  نب  دمحم  .یمصاعلا  دنب و  نبال  اعد  ًادیهش و  تام  ًادیعس و  شاع  هناف  هللا  همحر 
تمحر ار  وا  ادخ  يدرک ؛ دای  ار  دشار  نبا  تشون : ترضح  .مدیـسرپ  دنب  نبا  رفعج و  نب  یـسیع  دشار و  نب  یلع  هرابرد ي  وا  زا  و 

دنب و نبا  تفر و  ایند  زا  دیهش  تسیز و  تخبشوخ  .دنک 
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تخبشوخ ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  ارچ  تسا ؛ راکـشآ  ًابیرقت  دشار  نبا  قیثوت  رد  تیاور ، نیا  .درک  اعد  زین  ار  رفعج  نب  یـسیع 
دناوت یم  رفعج  نب  یـسیع  دـنب و  نبا  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  ياعد  هکنیا  رد  اما  .تسا  هدرک  یفرعم  ترخآ  اـیند و  رد 
قیثوت ماما  هک  ارچ  تسا ؛ هتفریذپ  حدم  کی  دح  رد  طقف  اعد  نیا  تسین و  نینچ  نیا  هک  تفگ  دیاب  دـشاب ، هتـشاد  قیثوت  رب  تلالد 

تقاثو و رب  یلیلد  ناونع  هب  دناوت  یمن  یـسک  قح  رد  ماما  ياعد  فرِـص  دنا و  هدرک  اعد  ار  ود  نآ  هکلب  دنا  هدادن  ماجنا  يراکـشآ 
.دوش حرطم  يوار  تلادع 

حون نب  بویا 

دنع تنک  لاق : ًایحطف  ناک  ینئادملا و  دیعس  نب  ورمع  رکذ  جارد  نب  حون  نب  بویا  نیدومحملا  نم  لاق : هنا  یسوطلا  نع  یسلجملا 
نسحلاوبا یلا  َتفتلا  فرصنا و  مث  ءیشب ، هرماف  همادق  فقو  حون و  نب  بویا  لخد  ذا  ایرـصب  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسعلا نسحلا  یبا 

دزن دیوگ : دوب  یحطف  هک  دیعس  نب  ورمع  .اذه  یلا  رظناف  هنجلا  لها  نم  لجر  یلا  رظنت  نأ  تببحا  نإ  ورمع  ای  لاق : و  مالسلا ) هیلع  )
ور سپس  .دندرک  رما  وا  هب  ار  يراک  ماجنا  ماما ، .داتسیا  ماما  ربارب  رد  هدش و  دراو  حون  نب  بویا  هک  مدوب  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما 

.نک هاـگن  بویا ]  ] نیا هب  سپ  ینک ، هاـگن  تشهب  لـها  زا  یکی  تروـص  هب  یتـشاد  تسود  رگا  ورمع  يا  دـندومرف : هدرک و  نم  هب 
يارب قیثوت  ناونع  هب  دـناوت  یم  تسا  بهذـم  یحطف  ثیدـح ، يوار  هک  نآ  اب  تسا و  راکـشآ  بویا ، حدـم  رب  تیاور  نیا  تلـالد 

يوار رگا  حدم  تایاور  رد  هک  ارچ  دوش ؛ بوسحم  حون  نب  بویا 
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.میریذپ یم  ار  یماما  ریغ  نآ  تیاور  دشاب ، یماما  قیثوت  رد  تیاور  دشاب و  یماما  ریغ 

يداه ماما  مالک  رد  نایوار  حرج 

یمق هکسح  نب  یلع 

یبا یلا  انباحـصا  ضعب  تبتک  لاق : یمدآلا  دایز  نب  لهـس  انثدـح  لاـق : یمقلا  رادـنب  نب  نسحلا  نب  نیـسحلا  ینثدـح  لاـق : یـشکلا 
هنا میدقلا و  لوالا  تنا  کنا  کئایلوا و  نم  هنا  یعدی  هکسح  نب  یلع  نا  يدیس  ای  كادف  تلعج  مالسلا ) هیلع   ) يرکـسعلا نسحلا 
یف ناک  نم  هفرعم  کتفرعم و  کلذ  لک  موصلا  جـحلا و  هاکزلا و  هالـصلا و  نا  معزی  کلذ و  یلا  وعدـی  نأ  هترما  کـیبن  کـباب و 

عیمج رکذ  جحلا و  موصلا و  هالـصلاب و  دابعتـسالا  هنع  طقـس  لماک  صوم  وهف  هوبنلا ، هیبابلا و  نم  یعدی  امیف  هکـسح  نبا  لاح  لثم 
نم مهیجنت  کلذ  یف  باوجب  کیلاوم  یلع  نمت  نا  تیأر  ناف  ًاریثک  هیلا  سانلا  لام  کل و  تبث  ام  هلک  کلذ  ینعم  نا  نیدلا  عئارش 

ثعب ام  هللاوف  هللا  هنعل  هلام  یلاوم  یف  هفرعأال  ینا  کبسحب  هللا و  هنعل  هیلع  هکـسح  نبا  بذک  و  مالـسلا :) هیلع   ) بتکف لاق : هکلهلا ؟
یلا الا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم یعد  ام  هیالولا و  جحلا و  مایـصلا و  هاکزلا و  هالـصلا و  هیفینحلاب و  الا  هلبق  ءایبنالا  ًادمحم و  هللا 
یلع انل  ام  انبذع ، هانیصع  نا  انمحر و  هانعطا  ذا  ًائیش  هب  كرشن  هللادبع ال  هدلو  نم  ءایصوالا  نحن  کلذک  هل و  کیرـش  هدحو ال  هللا 

مهنعل مهورجهاف  لوقلا ، اذـه  نم  هللا  یلا  یفتنا  کلذ و  لوقی  نمم  هللا  یلا  ءاربا  هقلخ  عیمج  یلع  انیلع و  هجحلا هللا  لب  هجح  نم  هللا 
یکی دیوگ : دایز  نب  لهس  .رجحلاب  هسأر  شدخاف  مهنم  ًادحا  متدجو  ناف  قیرطلا  قیض  یلا  مهؤجلا  هللا و 
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تسوت ناتسود  زا  هک  دنک  یم  اعدا  هکسح  نب  یلع  مدرگ  تیادف  نم ، يالوم  تشون : مالسلا ) هیلع   ) يرگسع ماما  هب  نامناتسود  زا 
یم دـنک و  توعد  وت  يوس  هب  ار  مدرم  هک  يا  هدرک  رما  ار  وا  هک  تسوت  ربمایپ  تسوت و  تفرعم ]  ] باب وا  یتسه و  میدـق  لوا  وت  و 

توبن تیباب و  زا  هک  هچنآ  رد  هکـسح ، نبا  لثم  یناسک  تخانـش  تسوت و  تخانـش  همه  هزور ، جح و  تاکز و  زامن و  هک  درادـنپ 
عیارـش یمامت  تسا و  هدش  طقاس  وا  زا  نید  عیارـش  عیمج  جح و  هزور و  زامن و  هب  تدابع  هک  تسا  لماک  نمؤم  وا  دنک و  یم  اعدا 
هدراذگ تنم  ام  رب  دینادب ، حالص  رگا  .دنا  هدش  لیامتم  وا  هب  مدرم  زا  يرایسب  دشاب و  تباث  وت  رب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ینعم  هب  نید 

تنعل ار  وا  ادخ  هتفگ  غورد  هکسح  نبا  تشون : مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دهد  تاجن  تکاله  زا  ار  ناتناراد  تسود  هک  دیهدب  یباوج  و 
دمحم دنوادخ ، هک  ادخ  هب  مسق  .داب  وا  رب  ادخ  تنعل  .مسانش  یمن  مناتـسود  نایمرد  ار  وا  نم  هک  تسا  یفاک  نیمه  وت  يارب  دنک و 

يارب زج  وا  درکن و  ثوعبم  تیالو  جـح و  هزور و  تاکز و  زامن و  فینح و  نید  هب  زج  ار  ءایبنا  رگید  داب و  وا  رب  ادـخ  دورد  هک  ار 
رارق وا  يارب  یکیرش  هک  دنوادخ  ناگدنب  وا و  نادنزرف  زا  ءایـصوا  ام  میتسه ، نینچ  نیا  درکن و  توعد  کیرـش  ياتکی ال  دنوادخ 

؛ میرادـن دـنوادخ  رب  یلیلد  ام  .دـنک  یم  نامباذـع  مینک  یـشکرس  رگا  دـنک و  یم  تمحر  ام  رب  مینک  تعاطا  ار  وا  رگا  .میهد  یمن 
ام و رب  تسا  دنوادخ  نآ  زا  تجح  هکلب 
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نآ داب و  اه  نآ  رب  دنوادخ  تنعل  هک  دینک  كرت  ار  اه  نآ  سپ  .دنیوگ  یم  هچنآ  زا  مرب  یم  هانپ  دنوادخ  هب  .شناگدیرفآ  عیمج  رب 
ندوب وگغورد  رد  راکشآ  تلالد  تیاور ، نیا  .دینکشب  گنس  اب  ار  شرـس  دیتفای  ار  نانآ  زا  یـسک  رگا  دیهد و  رارق  انگنت  رد  ار  اه 

ياپ هب  حرج  تدش  رد  مادـک  چـیه  هک  دراد  دوجو  وا  حرج  رد  زین  يرگید  ياه  تیاور  تیاور ، نیا  زا  ریغ  هتبلا  .دراد  هکـسح  نبا 
.میدرک يراددوخ  اه  نآ  رکذ  زا  ام  دنسر و  یمن  تیاور  نیا 

يرهَف یمق و  ياباب  نبا 

اباب نب  دمحم  نب  نسحلا  يرهفلا و  نم  هللا  یلا  أربا  هنم : ًءادـتبا  يرکـسعلا  یلا  بتک  لاق : يدـیبعلا  ینثدـح  دعـس : لاق  یـشکلا : لاق 
امهاذآ نیبذوم  نیناتف  سانلا  انب  نالکاب  نیلکاتـسم  هللا  هنعل  امهیلع  امهنعل  ینا  یلاوم و  عیمج  كرذـحم و  یناف  اـمهنم  أرباـف  یمقلا ،

نعلف هاوقأف ، ناطیشلا  هنم  رخس  هللا  هنعل  هیلع  باب  هنا  ًایبن و  هتثعب  ینا  اباب  نبا  معزی  اسکر  هنتفلا  یف  امهلـسرا  هنعللا و  یف  امهلـسرا  هللا 
يدـیبع .هرخآلا  ایندـلا و  یف  هللا  هاذآ  یناذآ  دـق  هناف  لعفاف  رجحلاب  هسأر  شدـخت  نأ  تردـق  نا  دـمحم  اـی  .کـلذ  هنم  لـبق  نم  هللا 

نک و يرود  يوجب و  تئارب  ود  نآ  زا  زین  وت  اباب و  نبا  يرهف و  زا  میوج  یم  تئارب  تشون : میارب  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  دیوگ :
تیذا نارگ و  هنتف  داب ؛ ود  نآ  رب  دنوادخ  تنعل  منک  یم  نعل  ار  اه  نآ  مراد و  یم  رذح  رب  ود  نیا  زا  ار  مناتـسود  عیمج  ار و  وت  نم 

ما و هدرک  ثوعبم  ار  وا  نم  هک  درادنپ  یم  اباب  نبا  .دتـسرفب  دوخ  تنعل  رد  ار  اه  نآ  دهد و  رازآ  ار  اه  نآ  دنوادخ  هک  یناگدـننک 
یباب وا 
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يا .دنک  تنعل  ار  وا  نارادفرط  دنوادخ  دنک و  یم  تیوقت  ار  وا  هدرک و  ریخـست  ار  وا  ناطیـش  داب  وا  رب  دـنوادخ  تنعل  .تسا  نآ  رب 
.دنک تیذا  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  دنوادخ  .هدرک  تیذا  ارم  وا  هک  نکب  ار  راک  نیا  ینکشب  گنس  اب  ار  وا  رس  یتسناوت  رگا  دمحم ،
دوجو وا  حرج  رد  زین  يرگید  ياه  تیاور  .تسا  راکشآ  يرهف  اباب و  نبا  حرج  رد  زین  تیاور  نیا  هک  ارچ  تسین ؛ حیـضوت  هب  مزال 

.مینک یم  افتکا  تیاور  کی  نیمه  هب  هک  دراد 

ینیوزق متاح  نب  سراف 

متاح نب  سراف  رمأ  یف  مالسلا ) هیلع   ) نسحلا یبا  یلا  هورع  بتک  لاق : یسوم  ینثدح  دمحا  نب  لیئربج  طخب  تدجو  یـشکلا : لاق 
مالکلا ضوخلا و  نع  مکـسفنا  اونوص  نکل  فصی و  یعدی و  ام  عیمج  یف  بذاک  وهف  هازخأ  هللا و  هدـعبأ  هوکتها  هوبذـک و  بتکف :

هورع دیوگ : رفعج  نب  یسوم  .هلثم  ناک  نم  هنؤم  هتنؤم و  هللا  انافک  رشلا  بلط  یلا  لیبسلا  هل  اولعجت  هترواشم و ال  اوقوت  کلذ و  یف 
رود ار  وا  دـنوادخ  .دـینارب  دـینک و  بیذـکت  ار  وا  داد : خـساپ  ماما  تشون و  متاح  نب  سراف  هرابرد ي  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هب 

نخـس روغ و  زا  ار  ناتدوخ  اما  .تسا  وگغورد  دنک ، یم  فیـصوت  دنک و  یم  اعدا  هچنآ  یمامت  رد  وا  .دـنادرگ  عیاض  ار  وا  دـنک و 
وا لاثما  وا و  رش  زا  ار  ام  دنوادخ  .دیراذگن  یقاب  وا  يارب  رـش  هار  دینک و  يریگ  هرانک  وا  تروشم  زا  دیراد و  هگن  رود  هراب  نیا  رد 

.تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  اراکشآ  تسا و  راکشآ  متاح  نبا  حرج  رد  زین  تیاور  نیا  .دراد  هگن  ناما  رد 
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هدنـسب تیاور  کی  نیمه  هب  راصتخا  تیاعر  تهج  هب  ام  نکیل  و  تسا ؛ تیاور  هد  زا  شیب  دـننک  یم  حرج  ار  وا  هک  یتاـیاور  هتبلا 
.مینک یم 

ینیطقی مساق 

هللا نعل  هنم : ًءادتبا  يرکسعلا  نسحلاوبا  یلا  بتک  لاق : یـسیع  نب  دمحم  نع  یمدآلا  دایز  نب  لهـس  ینثدح  لاق : دعـس  نع  یـشکلا 
یـسیع نب  دـمحم  .ًارورغ  لوقلا  فرخز  هیلا  یحوـیف  مساـقلل  یئارتـی  ًاناطیـش  نا  یمقلا  هکـسح  نب  یلع  هللا  نعل  ینیطقیلا و  مساـقلا 

يارب یناطیـش  ًاتقیقح  .دنک  تنعل  ار  یمق  هکـسح  نب  یلع  ینیطقی و  مساق  دنوادخ  تشون : میارب  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  دـیوگ :
حرج و رد  تیاور ، نیا  .دـنک  یم  ماـهلا  وا  رب  يو  نداد  بیرف  تهج  ار  یچوـپ  هدوـهیب و  ياـه  فرح  دوـش و  یم  رگ  هوـلج  مساـق 

.تسا هدرک  دادملق  نوعلم  وگغورد و  ار  وا  ًاتحارص  تسا و  راکشآ  ینیطقی  مساق  بیذکت 

يداه ماما  طسوت  ییاور  ياه  هعومجم  ءالما  ای  فیلأت 

هراشا

نیا رد  هک  درب  مان  ییاور  ياه  هعومجم  ءالما  ای  فیلات و  زا  ناوت  یم  ثیدح  مولع  رد  مالـسلا ،) هیلع   ) يداه ماما  تامادقا  رگید  زا 
ره رـصتخم  نایب  هب  اج  نیا  رد  هک  تسا  هدـنام  اج  هب  هعیـش  یثیدـح  ثاریم  يال  هب  رد ال  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماـما  زا  رثا  هس  هنیمز 

.میزادرپ یم  اه  نآ  زا  کی 

زاوها يارب  ضیوفت  ربج و  رد  يداه  ماما  هلاسر ي 

نتم .تسا  هدـش  هتـشون  ضیوفت  ربج و  رد  زاوها  مدرم  لاؤس  هب  خـساپ  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  زا  تسا  يا  همان  هلاسر  نیا 
.تسا هدمآ  لوقعلا  فحت  رد  هلاسر  نیا  لماک 

مثکا نب  ییحی  لیاسم 

تفالخ هاگتـسد  ناکیدزن  زا  ییحی  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  مثکا و  نب  ییحی  زا  ییاـه  باوج  لاؤس و  لـماش  هعومجم  نیا 
هدرک حرطم  هریغ  یهقف و  يداقتعا ، فلتخم  لیاسم  رد  فلتخم  لاؤس  هدزیس  دودح  مالسلا ،) هیلع   ) يداه ماما  يارب  هک  دوب  یسابع 

همه خساپ  مالسلا ) هیلع   ) يداه ترـضح  درک و  لاسرا  ترـضح  نآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  ردارب  دمحم  نب  یـسوم  طسوت  و 
.تسا هدمآ  لوقعلا  فحت  رد  لماک  روط  هب  زین  اه  باوج  لاؤس و  نیا  .دندرک  ءالما  یسوم  ناشردارب  يارب  ار  اه  لاؤس 

هریبک هعماج  ترایز 

یعخن هللادـبع  نب  یـسوم  .تساه  نآ  نیرتهب  تغالب  تحاصف و  نتم ، تهج  زا  تاراـیز و  نیرت  حیحـص  دنـس ، رظن  زا  تراـیز  نیا 
یکی متساوخ  هاگره  ات  امرف  میلعت  لماک  غیلب و  یترایز  ارم  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  مدرک  ضرع  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هب  دیوگ :

ترایز نیا  .داد  میلعت  ناشیا  هب  ار  هریبک  هعماج  ترایز  وا  تساوخرد  خساپ  رد  ترضح  سپ  .مناوخب  ار  نآ  منک  ترایز  ار  امش  زا 
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.تسا هدمآ  راونالا  راحب  ماکحالا و  بیذهت  رد  ترایز ، نیا  لماک  نتم  .تسا  یسانش  ماما  يارب  عبنم  نیرت  حیحص  نیرتهب و  همان 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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